
z radością zawiadamiamy, że 25 sierpnia 2013r. o godzinie 16.00 
w Kościele Św. Piotra i Pawła w Radoszycach 

odbędzie się uroczystość naszych zaślubin, na którą serdecznie zapraszamy

Sz. P. Krystynę i Marka Karasiów 

na  uroczyste zawarcie Związku Małżeńskiego
w dniu  25  grudnia 2012 roku o godzinie 15:30

w Kościele p.w.  Najświętszej Marii Panny
       w Kielcach.

Po Mszy Świętej serdecznie zapraszamy na uroczysty obiad 
w Restauracji „Okrąglak” w Kielcach.

Pragnąc wspólnie przeżyć ten Wyjątkowy Dzień,

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 1 grudnia  2012r.

Karolina  000 000 000     Łukasz  000 000 000

mają  zaszczyt  zaprosić

Sz. P.  Jadwigę i Tadeusza Kowalskich

Karolina Suchecka
i 

Łukasz Kowalski

Anna Karaś 
i

Piotr Brodnicki

Miłość to żaden film w żadnym kinie,                                                                                                                
Ani róże, ani całusy małe, duże                                                                                                                          

Ale miłość, kiedy jedno spada w dół                                                                                                            
Drugie ciągnie je ku górze...

Po uroczystości miło nam będzie gościć  
Szanownych Państwa na przyjęciu ślubnym

w Hotelu „Łucznik” w Sielpi.

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 20 lipca 2013r.
Anna                            Piotr

500 000 000                       600 000 000

mają  zaszczyt  zaprosić

Sz. P.

.................................................................................................................................... 

..................................................................................................... 

na  ceremonię zawarcia Związku Małżeńskiego

która odbędzie się w dniu 16 czerwca 2013 roku o godzinie 16:30
w Kościele p.w. Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny

        przy ul. Urzędniczej w Kielcach.

Po Mszy Świętej serdecznie zapraszamy na uroczysty obiad 
w Restauracji „Antresola”przy ul. Piekoszowskiej 21  w Kielcach.

Katarzyna Chmiel 

i 

Tomasz Dartowski

Pragnąc wspólnie przeżyć ten Wyjątkowy Dzień,

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 27 maja 2012r.
Kasia  000 000 000      Tomek  000 000 000

„Pragniemy żyć razem

I razem się cieszyć,

Razem dzielić niebo

I razem w nim grzeszyć…”

Prosimy o potwierdzenie przybycia do 07.10.2013 r.

Agnieszka: 000 000 000   Łukasz: 000 000 000

                   

Gdy na kartach kalendarza ukaże się data 

27 października 2013r,

 a wskazówki zegara godzinę 14.00 wskażą, 

natenczas 

 

miłość, wierność i uczciwość małżeńską 

ślubować sobie będą w kościele 

pw. św. Wawrzyńca w Górnie,

na którą to uroczystość honor wielki 

zaprosić mają

 

W.P. Oskara i Patrycję Ogarek 

Jednocześnie zapraszamy na przyjęcie weselne, 

które odbędzie się w Sali Weselnej „Pod Brzozami”

w Woli Jachowej 145. 

Agnieszka 

Ogarek

Łukasz

Błędnicki

Nie obiecuję ci wiele...Bo tyle co prawie nic...
Najwyżej wiosenną zieleń...I pogodne dni...

Najwyżej uśmiech na twarzy...I dłoń w potrzebie...
Nie obiecuję ci wiele...Bo tylko po prostu siebie...

rozpoczynają wspólną drogę życia, ślubując sobie przed
Bogiem miłość, wierność i wzajemny szacunek
w dniu 27 sierpnia  2013 roku o godzinie 16:00

w Kościele p. w. Św. Józefa w Korczynie.

Beata Malajkat

i

Fil ip Koterbki

Rodzice i Narzeczeni.

Po ceremonii zaślubin serdecznie zapraszamy na przyjęcie weselne,
które odbędzie się w Hotelu „Sarmackim”

w Koczynie. 

Sz. P. ......................................................................................................................................................................   

Prosimy o potwierdzenie przybycia do 07.07.2013 r.
Beata: 000 000 000   Filip: 000 000 000 

Na uroczystość tę mają zaszczyt zaprosić

wraz z Rodzicami
serdecznie zawiadamiają

Sz. P. Bożenę i Jarosława Kabałów

iż dnia 13 października 2012 roku o godz. 15:30
obrączki sobie założą i Mendelssohna wysłuchają 
podczas Mszy Świętej w Klasztorze Cystersów 
p. w. Bł. Wincentego Kadłubka w Jędrzejowie.

Po uroczystości zaślubin przyjemnie nam będzie 
gościć  Państwa na przyjęciu 

w Domu weselnym „Arkadia” w Węgleszynie.

Katarzyna 
Kapała 

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 13 września:
Kasia 508-187-185,  Mateusz 509-424-700

Zamiast kwiatów totka skreślcie
w Dniu Wesela nam przynieście.

Któryś celnie trafić może
Gniazdo uwić Nam pomoże.

Mateusz 
Mroczkowskii

Zakochani i świadomi, że ich miłość to nie wiatr,
mają zaszczyt zawiadomić, że chcą razem iść przez świat.

wraz z Rodzicami
wielce uradowani będą, gdy 

Sz.P. ....................................................................................................................................

Katarzyna Raczek
i

Przemysław Starzycki 

zaszczycą swoją obecnością uroczystość 
zawarcia Związku Małżeńskiego,

 która odbędzie się 13 października 2012 roku o godzinie 16:00
w Kościele p.w. Św. Andrzeja Boboli w Kostomłotach. 

Po uroczystości zaślubin zapraszamy na przyjęcie weselne, 
które odbędzie się w Domu Weselnym "Villa Roma" w Miedzierzy. 

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 27.09.2012r.

Katarzyna 000 000 000  Przemysław 000 000 000

„Kocha się naprawdę i do końca

tylko wówczas gdy kocha się zawsze

w radości i smutku bez względu 

na dobry czy zły los.”

Jeśli to nie kłopot dla Was Goście mili,
prosimy byście zamiast kwiatów
słodycze lub wino nam sprawili.

Dnia 20 października 2012 roku o godzinie 16.00 

w Kościele pw. Św. Karola Boromeusza w Kielcach

Prosimy o potwierdzenie przybycia do 1 października 2012r.
Anita: 000 000 000         Bartosz: 000 000 000         

Sz.P. .....................................................................................................................................................

Rodzice i Narzeczeni 

 zapraszają

Jan Paweł II 

Anita Woźniak
i

Bartosz Krakowiak

rzekną sakramentalne “ Tak ” 

i odtąd kroczyć będą wspólną drogą życia. 

Na tę uroczystość, a także późniejsze przyjęcie weselne

w Domu Weselnym „Czarek” 

w Strawczynku przy ul. Nowowiejskiej 13

Dnia 13 września 2013 roku o godzinie 17.00 
w Kościele pw. Św. Piotra i Pawła w Piekoszowie

Jolanta Rybacka
i

Hubert Właściwy

rzekną sakramentalne “ Tak ” 
i odtąd kroczyć będą wspólną drogą życia. 

Na tę uroczystość, a także późniejsze przyjęcie weselne
w Domu Weselnym „Pergola” 

w Piekoszowie

Prosimy o potwierdzenie przybycia do 1 sierpnia 2013r.
Jolanta: 000 000 000         Hubert: 000 000 000         

Goście Drodzy, Goście Mili.
Radość byście Nam sprawili
w szczęście nasze inwestując,

kupon totka nam darując,
oszczędzając kwiatów moc,
co by zwiędły w jedną noc.

Sz.P. .....................................................................................................................................................

Rodzice i Narzeczeni 

 zapraszają

Ewelina  Sysko i Bartłomiej  Malinowski

na uroczystość zawarcia związku małżeńskiego, 

która odbędzie się dnia 22 września 2012r. o godzinie 11.30 

w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kielcach.

Sz.P. Paulinę i Jakuba Malinowskich

z dziećmi

mają zaszczyt zaprosić 

Prosimy o potwierdzenie przybycia  do dnia 07.09.2012r.

Ewelina: 000 000 000

Bartłomiej: 000 000 000

Mili Goście, 

dla nas kwiatów nie przynoście. 

Lepiej w przyszłość inwestujcie, 

kupon Lotto nam darujcie. 

Po uroczystości zapraszamy na obiad oraz przyjęcie weselne 

do Restauracji „Leśny Dwór” przy ul. Szczepaniaka 40 w Kielcach.

Marta Kotka i Piotr Pędowski
wraz z Rodzicami 

wielce zaszczyceni będą, gdy

Sz.P.  ...................................................................................................................................................................

zaszczycą swoją obecnością

która odbędzie się dnia 18 sierpnia 2012 roku o godzinie 12:30

w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kielcach.

Po ceremonii serdecznie zapraszamy na przyjęcie

do Restauracji „Antresola” przy ul. Piekoszowskiej 21 w Kielcach.

 uroczystość zawarcia związku małżeńskiego,

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 23.07.2012 r.

Marta: 000 000 000         Piotr: 000 000 000   

Mili Goście, kwiatów nam nie przynoście.
Kwiatuszki bardzo lubimy,

jednak o butelkę wina prosimy.

 
Wszystkich serdecznie zapraszamy,

Aby nie było nikogo brak,
Kiedy będziemy mówili ,,TAK” 

 Ilu przyjaciół i krewnych mamy,

mają zaszczyt zaprosić

Sz.P. Katarzynę i Piotra Dukatów

Anna Dukat i Waldemar Filipiuk

na uroczystość zawarcia związku małżeńskiego, 
która odbędzie się  29 września 2012 roku o godzinie  17.00

w kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny 
w Piekoszowie.

Prosimy o potwierdzenia przybycia 
do dnia 31 sierpnia 2012 roku

Anna: 000 000 000   Waldemar: 000 000 000

Po ceremonii zaślubin miło nam będzie 
gościć Państwa na przyjęciu weselnym, 

które odbędzie się  w Hotelu „Irys” w Micigoździu.

Prosimy o potwierdzenie przybycia do 1 kwietnia 2013 r.
Martyna tel. .........................

Karol tel. .........................                   

Jako, że pierwsze godziny naszego małżeństwa 
pragniemy spędzić w gronie rodziny i przyjaciół, 

będziemy zaszczyceni, 
jeśli zechcecie się do nich zaliczyć 

i swoją obecnością uświetnicie przyjęcie weselne, 
które odbędzie się w Restauracji "Markiz" w Łopusznie.

z radością zawiadamiają, 
że dnia 20 kwietnia 2013 roku o godz. 17:00

w Kościele pw. Św. Tekli we Mninie
odbędzie się uroczystość naszych zaślubin,

 na którą serdecznie zapraszamy

Sz. P. Marię i Konrada Młynarczyków 

Martyna Błękitna i Karol  Młynarczyk

Mili Goście, kwiatów nam nie przynoście.
Kwiatuszki bardzo lubimy,

jednak o butelkę wina prosimy.

WNĘTRZE 1 WNĘTRZE 2

WNĘTRZE 3

WNĘTRZE 5

WNĘTRZE 7

WNĘTRZE 9

WNĘTRZE 11

WNĘTRZE 13

WNĘTRZE 15

WNĘTRZE 17

WNĘTRZE 19

WNĘTRZE 4

WNĘTRZE 6

WNĘTRZE 8

WNĘTRZE 10

WNĘTRZE 12

WNĘTRZE 14

WNĘTRZE 16

WNĘTRZE 18

WNĘTRZE 20

Daria Olter
i

 Marcin Konopnicki

wraz z Rodzicami 

wielce zaszczyceni będą, gdy

zaszczycą swoją obecnością

która odbędzie się dnia 14 lipca 2012 roku o godzinie 17:00

w Kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski 

w Stalowej Woli.

 uroczystość zawarcia Sakramentu Małżeństwa,

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 24.04.2012 r.

Daria: 000 000 000         

Marcin: 000 000 000   

Sz.P. Aleksandra i Piotr Olter

Po ceremonii ślubnej 

serdecznie zapraszamy na przyjęcie weselne,

które odbędzie się w Domu Weselnym „Królewiec”

w Książeniach Posłowych.

Gdy na kartkach kalendarza ukaże się data 6 lipca 2013 r.,

 a wskazówki zegara godzinę 15.00 wskażą, natenczas 

 

 

Pozwól nam Boże w łaskawości swojej 

zachować naszą miłość wśród życia trosk i bólu. 

Byśmy potrafili w jedną patrząc stronę, 

przyjąć z wiarą silną wszystko, co przyniesie czas. 

W.P. Urszulę i Seweryna Krajewskich.

Anna Kubik i Marek Batko

miłość, wierność i uczciwość małżeńską 

ślubować sobie będą w kościele pw. św. Marcina w Biskupicach, 

na którą to uroczystość honor wielki zaprosić mają

Jednocześnie zapraszamy na przyjęcie weselne, 

które odbędzie się w Domu Weselnym w Biskupicach. 

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 15.06.2013 r.

Daria: 000 000 000         

Marcin: 000 000 000   

Małgorzata Stalik i  Piotr  Frycz

wraz z Rodzicami 
wielce zaszczyceni będą, gdy

zaszczycą swoją obecnością

która odbędzie się dnia 19 maja 2012 roku o godzinie 17:00

w Kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli.

 uroczystość zawarcia Sakramentu Małżeństwa,

Prosimy o potwierdzenie przybycia

 do dnia 24.04.2012 r.

Małgorzata: 000 000 000        Piotr: 000 000 000  

Sz.P. Waldemar Kot z Osobą Towarzyszącą

Po ceremonii ślubnej serdecznie zapraszamy na przyjęcie weselne,

które odbędzie się w Domu Weselnym „Królewiec”.

Łącząc nadzieję na dzielenie tej radości 
z nami, zapraszamy 

Łącząc nadzieję 

na dzielenie tej radości 

z nami, zapraszamy 

Pragnąc podzielić się radosną nowiną zawiadamiamy, że 
wbrew przestrogom przyjaciół, a sobie ku szczęściu, 

postanowili związać swe losy

Pragnąc podzielić się radosną nowiną zawiadamiamy, że 

wbrew przestrogom przyjaciół, a sobie ku szczęściu, 

postanowili związać swe losy

Sz. P. ................................................................................................................ 

.................................................................................................................................... 

Sz. P. ................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................................. 

na uroczystość zaślubin, która odbędzie się 
dnia 6 czerwca 2013 roku o godzinie 15:00 w Bazylice Katedralnej w Radomiu.

Zapraszamy również na przyjęcie weselne do Restauracji „Stara Chatka”
w Będnicach.

na uroczystość zaślubin, która odbędzie się 

dnia 22 sierpnia 2013 roku o godzinie 17:00 w Bazylice Katedralnej w Radomiu.

Zapraszamy również na przyjęcie weselne do Restauracji „Majorskiej”

w Radomiu.

Patrycja Kucharczyk
i 

Łukasz Brodnicki

Maja Dratewka
i 

Piotr Luborski

Chcę żeby zawsze tak już było,
by to się nigdy już nie zmieniło,

że gdy mówimy My, to znaczy:  Ja i Ty.
Już zawsze na zawsze…

Chcę żeby zawsze tak już było,

by to się nigdy już nie zmieniło,

że gdy mówimy My, to znaczy:  Ja i Ty.

Już zawsze na zawsze…

Dnia 6 kwietnia 2013 roku o godzinie 17.00 

w Kościele pw. Św. Karola Boromeusza na Karczówce w Kielcach

rzekną sakramentalne “ Tak ” 
i odtąd kroczyć będą wspólną drogą życia. 

Na tę uroczystość, a także późniejsze przyjęcie weselne
w Domu Weselnym „Czarek” 

w Strawczynku przy ul. Nowowiejskiej 13

Goście Drodzy, Goście Mili.
Radość byście Nam sprawili
w szczęście nasze inwestując,

kupon totka nam darując,
oszczędzając kwiatów moc,
co by zwiędły w jedną noc.

Prosimy o potwierdzenie przybycia do 15 marca 2013r.
Natalia: 000 000 000        Marcin: 000 000 000        

Sz.P. Wiktorię Bednarczyk
z osobą towarzyszącą

 zapraszają

Sylwia Grek i Jakub Carski

Prosimy o potwierdzenie przybycia

 do dnia 2.09.2013 r.

Sylwia: 000 000 000   Jakub: 000 000 000   

Ilu przyjaciół i krewnych mamy,
wszystkich serdecznie zapraszamy, 

aby nie było nikogo brak, 
kiedy będziemy mówili "Tak"

 wraz z Rodzicami
mają zaszczyt zaprosić 

 

Po uroczystości zaślubin miło nam będzie gościć Państwa 
na przyjęciu weselnym 

w Hotelu „Markiz” w Łopusznie.

na uroczystość zawarcia Sakramentu Małżeństwa, 
która odbędzie się 22 września 2013 roku, o godzinie 16:00

w Kościele p.w. Św. Józefa w Łosieniu.

Sz. P. Olgierda Carskiego       

Natalia Pajączek

i

Marcin Nartowski

Rodzice i Narzeczeni 
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